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1. AMAÇ  

Bu prosedürün amacı; personel belgelendirmesi için belgelendirme başvurularının alınması, 
değerlendirilmesi,belgelendirme kararının alınması ve belge düzenlenmesi için uygulanacak 
yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir. 

2. TANIMLAR 

- 

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

UFR.13Personel Belgelendirme Başvuru Formu 

UFR.14Sınav Takvimi 

UFR.15 Sınav Bildirim Formu  

UFR.16 Sınav Sonuç Bildirim Formu 

UFR.17 Personel Belgelendirme Karar Formu 

UPR.06 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü 

UPR.09 Belgelendirme Personeli Atama ve Değerlendirme Prosedürü 

UPR.10 Sınav Prosedürü 

UTL.01Personel Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı 

ULS.06Personel Belgelendirme Takip Listesi 

Belgelendirme Programları 

4. UYGULAMA 

4.1. Başvuruların Alınması/Belgelendirme Talebi ve Sözleşme Yapılması 

Personel belgelendirme başvuruları, Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Personel 
Belgelendirme Başvuru Formu ile elden, sınav yazılımı, faks veya e-mail yoluyla alınır. Başvuru 
numarası https://universalbelgelendirme.voc-tester.com da bulunuan UNIVERSAL e ait sınav yazılımı 
tarafından verilir. 

Personel Belgelendirme Müdürlüğü, Personel Belgelendirme Başvuru Formunun, başvuru sahibinin 
gerçek durumunu gösterecek şekilde, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulup, imzalandıktan sonra, 
UNIVERSAL’e iletilmesini sağlar.  

Başvuru sırasında; 

a) İstenen belgelendirmenin kapsamı, 

b) Belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü 
bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan, 

c) Kanıtlarla teyit edilen ve desteklenen ilgili niteliklerin ayrıntıları, 

d) Kişisel bilgiler (Adı, adresi ve kişinin tanınması için gerekli olabilecek diğer bilgiler) 

e) Kimlik kopyası (Nüfus Cüzdanı fotokopisi), 

f) 2 adet vesikalık fotoğraf (zorunlu değil), 

g) Sınav ücretinin ödendiğine dairdekont. 
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alınır. 

Belgelendirmeye aday personel, Personel Belgelendirme Başvuru Formunu dolduruken, ayrıca 
belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğini ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi 
sağlayacağını beyan eden ve personel belgelendirme ile ilgili genel şartları kabul ettiğini taahhüt 
etmek üzere formu imzalayacaktır. 

Personel belgelendirme ücretleri, Personel Belgelendirme Ücretlendirme Talimatında belirtildiği 
şekilde uygulanır. 

4.2. Başvuruların Gözden Geçirilmesi 

Başvuru sırasında istenen belgeler ve Personel Belgelendirme Başvuru Formu, UNIVERSAL 
Personelitarafından, aşağıdaki şartların sağlanıp sağlanamadığının tespiti amacıyla gözden geçirilir: 

a) Talep edilen belgelendirmenin verilebilme yeteneği, 

b) Başvuru sahiplerinin özel ihtiyaçlarının karşılanabilirliği (Dil, fiziksel engel vb. yetersizlikler),  

c) Başvuru sahibinin gerekli öğrenim, programın belirlediği deneyim ve eğitime sahip olması. 

Başvurunun gözden geçirilmesi aşamasında, herhangi bir eksik bilgi varsa ve gerekirse 
belgelendirmeye aday personel ile irtibata geçilerek, kişinin talebi ve durumu hakkında varsa tüm 
eksik bilgiler giderilir. 

4.3. Aday Personel İçin Yeterlilik Şartları 

Belgelendirmeye aday personel için yeterlilik şartları, ilgili Belgelendirme Programında tanımlamıştır. 

4.4. Başvuru Sahibinin Bilgilendirilmesi 

Başvurunun UNIVERSAL Personeli tarafından gözden geçirilip, kabul edilmesini takiben, başvuru 
sahibini talebi veya Sınav Takvimi doğrultusunda sınav yeri, tarihi ve diğer şartlar belirlenir ve 
başvuru sahibine Sınav Bildirim Formu ile (e:mail veya faks yoluyla veya telefon) bildirilir. Mail veya 
faksı olamayan adaylara telefonla ulaşılarak bildirilir, https://universalbelgelendirme.voc-
tester.comyazılım üzerinden bilgilendirilmesi sağlanır. 

4.5. Sınav Yapıcı ve Sınav Gözetmenlerinin Görevlendirilmesi 

Personel Belgelendirme Müdürlüğü, ilgili sınavı yapacak uzmanlık alanında, Belgelendirme Personeli 
Atama ve Değerlendirme Prosedürü doğrultusunda atanmış Sınav Yapıcı ve gereken durumlarda da 
Sınav Gözetmen(ler)ini, görevlendirir. Sınav Yapıcı aynı zamanda kuruluşta Karar Verici olarak görev 
yapıyorsa o sınavın kararını alamaz, başka bir Karar Verici görevlendirilir. 

4.6. Sınavın Yapılması  

Sınavlar, Sınav Prosedürü doğrultusunda yapılır. 

4.7. Belgelendirme Kararı 

Sınav sonuçları, Sınav Yapıcı tarafından, Sınav Sonuç Bildirim Formu ile yazılım içerisinde bildirilir. 

Personel Belgelendirme Müdürlüğü, Sınav Yapıcı tarafından bildirilen değerlendirme sonuçlarını, 
başvuru dokümanlarıyla birlikte ilgili Karar Vericiye sunar.  

İlgili Karar Verici, sınav sonuçlarını, Sınav Yapıcının oluşturduğu Sınav Sonuç Bildirim Formu ve sınav 
dokümantasyonunu inceleyerek "Belge" düzenlemesine veya düzenlenmemesine karar verir ve bunu 
Personel Belgelendirme Karar Formunda son bölümde bulunan karar alma sürecine ilişkin kriterlere 
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göre belirtir. 

Belgelendirme kararını verecek Karar Verici, sınavı gerçekleştiren Sınav Yapıcıdan gelen aşağıdaki 
verilere göre belgelendirme kararını alır: 

İlgili Karar Verici, personel belgelendirme ile ilgili şartları, sonuçların değerlendirmesini ve kararını, 
sadece talep edilen belgelendirme kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutar. 

Belgelendirme kararı için tüm basılı ve elektronik kayıtların tam ve eksiksiz olduğu, ilgili sınav 
kurallarının tam olarak uygulanılmış olduğu kontrol edilir. Sınava ait video kayıtlarının kritik süreçleri 
(sınav başlangıcı, sınavdaki performans senaryosunun sınav sorusu ile uyumluluğu, sınav kurallarının 
ihlal edilip edilmediği, performans değerlendirilmesi için kritik bölümler ve adayların tanıtımı ile ilgili 
bölümler vb.) izlenir. Video kayıtlarının şirket sunucularından izlenmesi esastır. 

İlgili Karar Verici tarafından "Belge" düzenlenmesine karar verilmesi halinde, Personel Belgelendirme 
Karar Formları, belgelerin düzenlenmesi amacıyla, Operasyon Sorumlusuna iletilir.  

Belgelerin düzenlenmesi ve adaylara teslim edilmesi işlemleri, Operasyon Sorumlusu tarafından 
yürütülür. 

İlgili Karar Verici tarafından, belge düzenlenmemesine karar verilmesi durumunda, bu durum 
Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından adaya bildirilir.  

Aday, sınav sonuçlarına veya belgelendirme prosedürüne itiraz ettiği takdirde durum, İtiraz ve 
Şikâyet Prosedürüne göre değerlendirilir ve prosedüre uygun bir karara varılır. 

4.8. Belgelerin Düzenlenmesi 

Belgelerin düzenlenme süresi, normal şartlarda, ortalama (1) bir haftadır. 

Düzenlenen belgede, aşağıda belirtilen bilgiler yer alır: 

a) Belgelendirilen kişinin adı,soyadı, TC kimlik numarasıve benzersiz bir belge numarası, 

b) UNIVERSAL’in adı ve logosu, MYK logosu ve TÜRKAK logosu, 

c) Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, Ulusal Yeterlilik / standardı dahil 
diğer ilgili dokümanlara atıf, 

d) Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dahil belgelendirmenin kapsamı, 

e) Belge düzenleme tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih. 

Belgelerin numaralandırılması, Mesleki Yeterlilik Kurumu kuralları doğrultusunda yapılır. 

Düzenlenen belgeler, Genel Müdür veya bu konuda yetkilendirilenkişi tarafından imzalanır, 
UNIVERSAL’de kalmak üzere bir kopyası alınır ve dosyalanır. 

“BelgeDüzenleme Tarihi” olarak, karar tarihi yazılır. Belgenın yeniden yayınlanması gereken 
durumlarda, yeni tarih parantez içerisinde, “BelgeDüzenleme Tarihi” nin yanına yazılır. Geçerlilik 
süresi için, “BelgeDüzenleme Tarihi” baz alınır ve geçerlilik süresi, ilgili belgelendirme programı 
doğrultusunda belirlenir. 

4.9. Belgelerin Geçerlilik Süresi 

Belgelerin geçerlilik süresi, ilgili belgelendirme Ulusal Yeterliliklerine /standardına bağlı olarak, ilgili 
belgelendirme programları doğrultusunda belirlenir. 
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4.10. Belgelerin Sahibine Ulaştırılması 

Belge, ödemenin yapıldığının teyit edilmesini takiben, belgelendirilmiş personele, kargo aracılığı ile 
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.  

Belgelendirmenin Sürdürülmesi 

Belgelendirmenin sürdürülmesi, gözetim faaliyetleri ile takip edilmektedir. 

Gözetim faaliyetlerinin takibi, Personel Belgelendirme Müdürlüğü-Karar Vericiler tarafından Personel , 
https://universalbelgelendirme.voc-tester.comBelgelendirme Takip Listesi çerçevesinde ve ilgili 
belgelendirme programı doğrultusunda yürütülür. 

4.11. Belgelerin Değiştirilmesi 

Geçerlilik süresi dolmamış bir belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması 
veya belgenin kaybedilmesi halinde, belge sahibinin söz konusu gerekçeleri belirten gerekli evraklarla 
başvurması durumunda, ücreti karşılığında yeni belge düzenlenir. 

4.12. Yeniden Belgelendirme 

Belgenin geçerlilik süresi sonunda, belgelendirilmiş personel, yeniden belgelendirme için, 
UNIVERSAL’eveya yetkili bir kuruluşa başvuru yapabilir. 

Yeniden belgelendirmeiçin yöntem, eğer ilgili belgelendirme standardı ve belgelendirme programında 
özel bir uygulama belirtilmemiş ise ilk belgelendirme için belirtildiği şekilde uygulanacaktır.  

4.13. Farklı Kuruluşlardan Alınan Başarılı Birim Belgelerinin Tanınması 

Adayın farklı bir kuruluştan başarılı olarak almış olduğu birim belgeleri sürece başvuru aşamasıyla 
dahil edilir. Adaydan katıldığı birimleri ve değerlendirme sonuçlarının olduğu bir yazı getirmesi istenir. 
Adayın getirmiş olduğu belge kuruluşun imza ve kaşesini içermelidir. 

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

00 -- İlk Yayın 

01 07.03.2016 
Prosedür, ISO/IEC 17024 gerekleri ve uygulamalar doğrultusunda gözden geçirilerek 
genel olarak revize edildi. 

02 07.06.2016 4.4 maddesine eklemeler yapılarak revize edildi. 

03 15.06.2016 Unvan ve logo değişiklikleri revize edildi. 

04 08.07.2016 Genel olarak revize edildi. 

05 03.11.2016 Genel olarak revize edildi. 

06 01.11.2017 Karar alma süreci detaylandırıldı. 
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